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Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben 

Teamsmöte 2022-05-15 kl. 19:00  

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter  

Rigmor Långström (RL) 

Jenny Tenggren (JT) 

Inger Fjeldly (IF) 

Anna Helmersson (AH) 

Julia Nygren (JN) 

Lena Torstensson (LT) 

Jenny Höök (JH) 

Suppleant 

Susanne Nilsson (SN) inkom vid §7 j. 

Marcus Nygren (MN) 

Ej närvarande: 

Inger Fjeldly (IF) 

 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§2 Sekreterare vid mötet 

JN utses till mötets sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

SN utses till mötets justerare. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

SN presenterar beslutsärende under §9. 

LN presenterar övrigt ärende under §7. 

  

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

  

§6 Övrig information 

a. Ordförande (RL) 

a. Inget att tillägga. 

 

b. Vice ordförande (JT) 

a. Inget att tillägga. 
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c. Kassör (LT) 

a. Ekonomin är fortsatt god.  

b. Mycket jobb med medlemsregistret, krävs handpåläggning och medlemsavgifterna är 

tidskrävande att hantera. Förslag för detta tas upp under §7c 

c. Fråga från Västerbottensektionen där de efterfrågar försäkringsinformation och de har 

fått försäkringsbrevet. 

 

d. Sekreterare (JN) 

a. Inget att tillägga. 

 

e. Avels- och uppfödarkommitté (RL) 

a. Information om ras- och avelsstrategier. Synpunkter har inkommit på remisser som 

varit ute, varav vissa mycket detaljerade. Där avelskommittén enats om ett färre antal 

punkter för att nå ett gott och tydligt resultat önskar SKK m.fl. att alla detaljer skall 

ingå. Möten kring detta kommer i närtid. 

 

f. Jakt (JH) 

a. Felräknat resultat på KM i jakt. Ny klubbmästare är Carola Burman. Information om 

detta går ut på Facebook-sidan och i kommande WelshNytt.  

b. En welsh har klarat A-prov: WelshWing All time high och Monica Ekberg. 

 

g. Utbildning (IF) 

a. Ej närvarande. 

 

h. Aktivitetsgrupper/utställning (AH, JT) 

a. Mailadresser till aktivitetsgrupperna är uppdaterade. I och med detta har det varit 

några avhopp av kontaktpersoner.  

b. Resultatlistan från ClubShow är färdigställd. 

c. Det har inte varit någon eller några som visat intresse för att anordna nästa års 

ClubShow så CS 2023 kan komma att utgå. 

 

i. Resultat (SN) 

a. Det kommer information i WelshNytt kring ett viltspårsresultat. 

b. Alla resultat för nya Champions till WelshNytt och hemsidan skall framöver gå via 

SN för kontroll av medlemskap. RL kontaktar redaktören så denne kan kontakta SN 

för avstämning kring medlemskap vid resultatredovisning i WelshNytt i de fall de 

kommer till redaktören direkt. 

 

j. Kommunikation (MN) 

a. Inget att tillägga. 

 

k. Hemsida och Welshnytt (RL) 

a. Inget att tillägga. 
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§7 Anmälda beslutsärenden 

a. Deltagande i korsningsprojekt avseende field spaniel (RL). 

a. WSSK har fått en förfrågan från Field spanielklubben om att medverka i ett 

korsningsprojekt. Field spaniel har stort behov av en breddad genpool. Såväl SKK 

som SSRK är redan engagerade i projektet. 

Welsh springer spaniel klubben beslutar att tillstyrka korsningsavel med vår ras och 

field spaniel samt att bistå med vår kunskap i detta projekt. Punkten justeras 

omedelbart. 

 

b. Statuter för KM i viltspår (LT) 

a. Bordlägges till nästa möte. 

 

c. Anslutning till SKK:s medlemsadministration (LT) 

a. Styrelsen beslutar att ansluta klubben till SKK:s medlemsadministration. Punkten 

justeras omedelbart. 

 

d. Deltagande på central avelskonferens SKK 12-13 november (RL) 

a. RL anmäld. Styrelsen godkänner RL som deltagare. Punkten justeras omedelbart. 

 

§8 Anmälda övriga ärenden 

a. WelshNytt (RL) 

a. Nästa nummer kommer ut 28/9. Det är ca. 70 sidor så det är ett välfyllt nummer 

(dubbelnummer) där den nya redaktören har gjort ett stort arbete och det har en något 

ny layout.  

b. Klubben ska ha kontroll över de program som används, mailadresser mm. 

 

b. Fysiskt möte (JN, MN) 

a. Beslut tas att mötet sker vid något av de förslag som JN och MN presenterat. Samtliga 

i styrelsen anmäls och JN och MN ansvarar för bokning. 

 

c. Avtal för redaktören (RL) 

a. MN och JN skriver ett förslag till avtal utifrån RLs utkast till nästa möte med 

revideringsrunda via mail till styrelsen under processen.  

i. JN och MN tar fram förslag för plats att lagra avtal, filer mm till nästa möte. 

 

d. Våra avtal 

a. Bordläggs till nästa möte 

 

e. Hundrastorget Stockholms hundmässa 

a. Utställnings- och aktivitetsansvariga ansvarar för punkten. 

§9 Bordlagda ärenden 

a. Digital signering av protokoll (MN) 

a. Gratisversion hittad. Beslut tas att godkänna förslaget. 

 

b. Ansvarig för Welshshopen (MN) 
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a. Bordläggs till nästa möte. 

 

c. Hemsidan (RL) 

a. Bordläggs till nästa möte. 

 

 

d. Poängberäkning för Årets viltspårswelsh (SN) 

a. Förslag från SN färdigställs med viss poängändring och revidering, och godkänns. 

Datering läggs till. 

 

§10 Information/beslut i pågående ärenden 

a. Nästa Club Show (JT, AH) 

a. Bordläggs till nästa mote. 

 

b. Rasboken (RL) 

a. Information till medlemmarna kommer gå ut.  

i. Arbetet med rasboken pågår, skicka gärna in bilder. Fördröjning på grund av 

ny redaktör. 

 

§11 Övriga beslutsärenden 

a. Inga övriga ärenden. 

 

§12 Övriga frågor 

a. LT planerar en OpenShow i Trelleborg. 

 

§13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls fysiskt den 29-30/10 lunch-lunch, plats T.B.D enl. §8b. 

 

§14 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl 21:35. Ordföranden tackar alla och avslutar dagens möte. 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________ 

Julia Nygren 

Sekreterare 
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Justeras av 

 

____________________________   ____________________________ 

Rigmor Långström   Susanne Nilsson 

Ordförande    Suppleant  


